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ჩატარებული ღონისძიებები
გერმანულ-ქართული ბიზნეს დიალოგი: კოოპერაცია სოფლის მეურნეობის სფეროში
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს,
გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკის
სურსათისა
და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკის
საელჩოსა
და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის გერმანიის ბიზნეს
ასოციაციის ორგანიზებით, 4 მაისს გაიმართა
ქართულ-გერმანული ბიზნეს დიალოგი თემაზე:
“კოოპერაცია სოფლის მეურნეობის სფეროში.”
ღონისძებას ესწრებოდნენ ჰანს-იოახიმ-ფუხტელი
(სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გერმანია),
ნათია თურნავა (ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, საქართველო), ლევან დავითაშვილი
(სოფლის მეურნეობის მინისტრი, საქართველო), ჰუბერტ ქნირში (გერმანიის ელჩი საქართველოში), ლევან
იზორია (საქართველოს ელჩი გერმანიაში), რიკარდო გიუჩი (Berlin Economics), ლაშა ინაური (GCCI), საშა
ტერნესი (სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება), თომას
კიმმესვენგერი (აღმასრულებელი დირექტორი, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება) და სხვ.

გერმანულ-ქართული ბიზნეს დიალოგი: პანდემია
და გერმანულ–ქართული ეკონომიკური
ურთიერთობები
გერმანიაში საქართველოს საელჩოსა და German
Economic Team-ის ორგანიზებით, გერმანიის ბიზნესის
აღმოსავლეთ კომიტეტთან თანამშრომლობით, 10 მაისს,
გაიმართა ღონისძიება თემაზე „პანდემია და გერმანულ–
ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები“. მთავარი
პრეზენტატორები იყვნენ საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ქალბატონი
ნათია თურნავა და გერმანიის ეკონომიკისა და
ენერგეტიკის მინისტრის საპარლამენტო სახელმწიფო
მდივანი, თომას ბარაისი.
ღონისძიებაზე ხაზი გაესვა გერმანიისა და საქართველოს მჭიდრო თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილდა ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე.

ონლაინ B2B-ღონისძიება ხილის, ბოსტნეულის, თხილის და ჩაის მწარმოებელთათვის
2021 წლის 19 მაისს გაიმართა „ონლაინ B2Bღონისძიება
გერმანიასა
და
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებს (აზერბაიჯანი, ბელორუსი,
საქართველო და უკრაინა)“ შორის. ღონისძიების
ორგანიზატორი იყო AHK Azerbaijan, AHK Belarus, DWV
და AHK Ukraine. პროექტი განხორციელდა აშშ-ის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
მხარდაჭერით,
ეკონომიკური
განვითარების,
მმართველობისა და საწარმოთა ზრდის პროექტის
(EDGE) ფარგლებში.
ონლაინ
B2B-ღონისძიება
მიზნად
ისახავდა
უნიკალური პლატფორმის შექმნას, რომლის საშუალებითაც იმპორტიორები გერმანიიდან და ექსპორტიორები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან
დაუკავშირდებიან ერთმანეთს.
B2B-ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 25-მა გერმანულმა, 27-მა აზერბაიჯანულმა, 8 ბელორუსულმა, 18-მა
ქართულმა და 15-მა უკრაინულმა კომპანიამ.
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DWV-Expert Talk: სახელმწიფო და კომერციული შესყიდვები
2021 წლის 20 მაისს გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების (DWV) ორგანიზებითა პლატფორმა
etenders.ge-სთან კოოპერაციით გაიმართა ექსკლუზიური
ღონისძიება წევრებისთვის – Expert Talk თემაზე
„სახელმწიფო და კომერციული შესყიდვები“.
ღონისძიების სპიკერები, ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი
და ლევან ბაინდურაშვილი, შეეხნენ შემდეგ საკითხებს:
დღევანდელი
მდგომარეობა
და
სამომავლო
ცვლილებები სახელმწიფო შესყიდვებში, კომერციული
შესყიდვების სპეციფიკა, რჩევები და რეკომენდაციები.
ღონისძიების ბოლოს მომხსენებლებმა გააჟღერეს ინფორმაცია შეთავაზების შესახებ, რომელიც ძალაშია
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრებისთვის.

DWV-ტრენინგი: როგორ მოვიპოვოთ ნდობა სტრატეგიული კომუნიკაციის გზით?
2021 წლის 27 მაისს გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების ორგანიზებით, GEPRA-სთან თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგი „როგორ მოვიპოვოთ
ნდობა სტრატეგიული კომუნიკაციის გზით?“.
ტრენინგს უძღვებოდა კახა მაღრაძე – საკონსულტაციო
კომპანია “ჯეპრას” უფროსი პარტნიორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ტრენინგზე განხილულ იქნა მიზნობრივი რეპუტაციული
კომუნიკაციის წარმოების თანამედროვე მიდგომები,
საერთაშორისო და ქართულ პრაქტიკას შორის ძირითადი განსხვავებები და სტრატეგიული კომუნიკაციის
დოკუმენტი.
ტრენინგს ესწრებოდნენ DWV-ს წევრი და არაწევრი კომპანიების წარმომადგენლები, როგორებიცაა Basalt Fibers,
ILF, Majorel, Sangu, The Biltmore Hotel და სხვ.

წევრთა სიახლეები
> საქართველოს ბანკი ბიზნეს მომხმარებლებს სთავაზობს მონაწილეობას მსუბუქი მრეწველობის
განვითარების პროგრამაში
> ჰაიდელბერგცემენტი წარმოადგენს კონკურსს Quarry Life Award
> ელემენტ კონსტრაქშენი მეღვინეობა ბინეხის მრავალფუნქციურ კომპლექსს აშენებს
> საქართველოს ბანკი USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამისა და სოფლის განვითარების
სააგენტოს (RDA) პროექტის მონაწილეებს თანამონაწილეობის დაფინანსებას სთავაზობს

სხვა სიახლეები
> საქართველოს მთავრობამ ახალი ტყითსარგებლობის წესი დაამტკიცა გაიგეთ მეტი
> გადასახადის გადამხდელებს 1 აპრილამდე წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანების წლის ბოლომდე
გადახდის პირობით, საურავები უმცირდება გაიგეთ მეტი
> ფერმერები მიწის გამოსყიდვას 25%–იანი ფასდაკლებით შეძლებენ გაიგეთ მეტი
> ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, ნათია თურნავას ინფორმაციით, საქართველოში დღეს
1,000-ზე მეტი კომპანია მოქმედებს, სადაც გერმანული კაპიტალი მონაწილეობს
> ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ მარიამ ქვრივიშვილი დაინიშნა

Covid-Update

> საქართველო სახმელეთო საზღვრებს 1-ელი ივნისიდან ხსნის
> გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა 23 საათიდან 5 საათამდე მოქმედებს
> იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომელთა მოქალაქეებსა და რეზიდენტებს საქართველოს საზღვრის კვეთა
ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხით შეეძლებათ, დაემატა კანადა, იაპონია,
ქუვეითი, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, მოლდოვა და ომანი
> 4 ივლისიდან Eurowings იწყებს რეისების შესრულებას დიუსელდორფი-თბილისი-დიუსელდორფის
მიმართულებით შემდეგი განრიგით: ოთხშაბათი: DUS - TBS, 11:45 - 18:00 ; TBS - DUS, 18:50 - 21:30; კვირა: DUS - TBS,
07.15- 13.30 ; TBS - DUS, 14.20 - 17.00
> 13 აგვისტოდან Lufthansa იწყებს რეგულარულ ფრენებს ფრანკფურტი-თბილისის მიმართულებით შემდეგი
განრიგით: სამშაბათი, ხუთშაბათ, პარასკევი და კვირა: LH 612 FRA – TBS 13:45; 20:00; 4:15
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ბილტმორი ჩვენი მკითხველებისთვის
აზურა ბარი
1-ლი ივნისიდან ღიაა
09:00-დან 21:30-მდე!
DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენის
გამომწერებისთვის სრულ
მენიუზე მოქმედებს 15%იანი ფასდაკლება

-15%
სეზონის გახსნა მოსმიერიში
1 ღამე - ორკაციანი სტანდარტული ნომერი
ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით - 160 ლარი
1 ღამე - ორკაციანი Deluxe ნომერი ორშაბათიდან
ხუთშაბათის ჩათვლით - 190 ლარი
ფასში შედის საუზმე და დღგ
პარასკევიდან კვირამდე დაჯავშნის შემთხვევაში
მოცემულ ფასებს ემატება 30 ლარი

ბონუსი

სოფელი ქისისხევი, თელავი

მოსმიერის
მურაბა
საჩუქრად
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Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge

